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 „W Polsce o przekładzie pisze się wtedy, gdy z jakiegoś powodu 
otacza go aura skandalu (…). Tłumacze rzadko wywołują skandale, 
zazwyczaj więc o ich pracy wspomina się przy okazji” – pisze Zofia Zaleska 
we wstępie do swojej książki Przejęzyczenie. Rozmowy o przekładzie.  
Rzeczywiście, często podczas rozmów o literaturze tłumaczy zostawiamy  
w tle. Zbyt często. Specjalne nagrody literackie za najlepszy przekład  
czy  Gdańskie Spotkania Tłumaczy Literatury „Odnalezione w tłumaczeniu” 
próbują uzupełnić tę lukę. Tworząc program „Tłumacze w szkołach”, chcemy 
pójść jeszcze dalej – do źródła. I zachęcić do rozmawiania o przekładzie  
(i tłumaczach) od najmłodszych lat. 

  W ręce nauczycieli oddajemy scenariusze lekcji, przygotowane przez 
doświadczonych tłumaczy i dydaktyków. Jesteśmy pewni, że pomysły 
naszych autorów zainspirują Państwa do podjęcia tematu przekładu  
i podpowiedzą, jak rozmawiać o twórczości translatorskiej na lekcjach literatury. 
Scenariusze publikujemy na licencji CC BY-NC 4.0  (https://creativecommons.
org/licenses/by-nc/4.0/deed.pl), co oznacza, że korzystanie z nich jest wolne  
od jakichkolwiek opłat. 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM KULTURY W RAMACH PROGRAMU 
„OJCZYSTY - DODAJ DO ULUBIONYCH” 2017.

organizatorzy i partnerzy
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                                                                                 a _ dla nauczyciela
 
 Od czasu kiedy Aniela Zagórska w 1930 roku wydała pierwszy przekład 
Conradowskiego arcydzieła na język polski, ukazało się pięć kolejnych wersji powieści 
oraz spolszczenie pióra Jacka Dukaja. Mamy także komiks na podstawie utworu oraz 
adaptacje filmowe, z Czasem apokalipsy Coppoli na czele. To zastanawiające, choć  
w odniesieniu do wielkich dzieł kanonu europejskiego wcale nie takie nietypowe.  
Ważne jest więc uświadomienie sobie (i uczniom), że dzieła literatury światowej  
nie istnieją w jednej, ustabilizowanej i na zawsze nam danej formie – dotyczy to 
wielu pozycji z licealnych list lektur i warto pamiętać o tym przy omawianiu dzieł 
Horacego, Szekspira, Dantego, Cervantesa czy Bułhakowa. 
 W wypadku Conrada rzecz jest tym ciekawsza i ważniejsza, że zajmuje on  
w polskiej świadomości literackiej miejsce szczególne, jest niemal „polskim  
pisarzem”. Zarazem jest pisarzem kontrowersyjnym, zwłaszcza wokół Heart of  
Darkness toczy się stale dyskusja obejmująca konteksty ideowe i polityczne.  
Przyjrzenie się fragmentom przekładów powstałych w różnych okresach historii 
i dokonanych przez różne osoby/osobowości pozwala na zrozumienie nie tylko 
skomplikowanych i bardzo istotnych procesów sensotwórczych, ale i sposobów 
tworzenia tradycji literackiej. 
 Proponowana lekcja ma charakter zarazem orientacyjny (uświadamia 
uczniom istnienie pewnych zjawisk w kulturze literackiej), jak i praktyczny (pozwala  
im doświadczyć różnic między przekładami i zrozumieć płynące z tych różnic 
konsekwencje, a także spróbować własnych sił w starciu z trudnym tekstem).  
Lekcję tę łatwiej przeprowadzić, jeśli uczniowie znają całą powieść Conrada,  
ale można też pracować z uczniami, którzy jej lekturę mają jeszcze przed sobą.  
W zależności od przygotowania ucznia trzeba przemycić więcej lub mniej informacji 
o samej powieści Conrada: jej usytuowaniu w czasie, kontekście kolonialnym,  
a także o technice narracji (Marlow jako narrator w narracji).
 Warto zadbać o współpracę anglisty. 

1.  Wiedza w pigułce

                                                                                 B _ dla UCZNIA 

 Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego komuś przychodzi do głowy  pomysł, 
aby ponownie przetłumaczyć utwór literacki, który już istnieje w przekładzie? Czy to 
nie jest strata czasu i wysiłku? Po co jeszcze raz pisać tę samą książkę? Czy to znaczy, 
że poprzednia wersja jest niedobra? Że się zestarzała? Co to znaczy, że przekłady się 
starzeją? Proponuję Wam spojrzenie z bliska na powieść, która z pewnością się nie 
zestarzała i niezmiennie budzi ogromne zainteresowanie i emocje, a mianowicie 
na Jądro ciemności Josepha Conrada. Wydana po angielsku w 1899 roku powieść  
w polszczyźnie doczekała się aż siedmiu wersji. Dlaczego tak jest i co z tego wynika?  
A może należy ją przetłumaczyć jeszcze raz? Może Wy się tym zajmiecie? 
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 Porównanie krótkich fragmentów polskich wersji Jądra ciemności Josepha 
Conrada oraz próba samodzielnego zmierzenia się uczniów z oryginałem. Zajęcia 
analityczno-przekładowe, prowadzące do zrozumienia skomplikowanego związku 
pomiędzy oryginałem i przekładem oraz znaczenia przekładu w kulturze docelowej, 
ze szczególnym uwzględnieniem Jądra ciemności. 

                                                                               

a) Uświadomienie uczniom istnienia wielu różnych przekładów utworu; 
b) Prezentacja różnic między wersjami i podkreślenie znaczenia tych różnic  
 dla interpretacji tekstu poprzez dyskusję interpretacyjną (każdy przekład   
 proponuje inny sposób rozumienia oryginału); 
c) Uświadomienie uczniom skomplikowania relacji między oryginałem  
 a przekładem, także w kontekście interpretacji utworu i istnienia wielu 
 różnych, w różnym stopniu uprawnionych odczytań;
d) Wprowadzenie pojęcia oceny przekładu pod kątem stylistycznym,    
 interpretacyjnym, adekwatności;
e) Zanegowanie stereotypowego pojęcia wierności przekładu poprzez   
 skomplikowanie obrazu relacji między oryginałem a tłumaczeniem;
f ) Wprowadzenie pojęcia kanonu literackiego, zagadnienia jego tworzenia  
 i dynamiki oraz związku z tłem historycznym i ideologicznym; 
g) Uświadomienie uczniom trudności z dotarciem do znaczeń tekstu 
 literackiego oraz stworzenia satysfakcjonującego stylistycznie tekstu poprzez  
 własne próby przekładu fragmentów utworu.  

2.  POMYSŁ NA LEKCJĘ

3.  cele
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                                                                 I
         wstęp

 
1. (10 minut) Uczniowie, podzieleni na niewielkie zespoły, otrzymują fragment 
Jądra ciemności w różnych przekładach. Proponuję bardzo wyrazistą scenę, która 
może ich wciągnąć w wydarzenia, np. scenę podchodzenia do stacji Kurtza i śmierć 
sternika trafionego włócznią, scenę nocnego zmagania z Kurtzem albo słynny moment 
śmierci Kurtza na parowcu. Zadaniem uczniów jest przeczytanie fragmentu i wybranie 
zdania, które najlepiej oddaje bądź streszcza przedstawioną sytuację. Porównanie 
zaproponowanych zdań ujawnia wielość wersji

2. (5 minut) Krótka dyskusja nad istnieniem licznych przekładów tego samego 
tekstu. Nauczyciel zwięźle przedstawia historię przekładów Jądra ciemności na język 
polski: 

  Jądro ciemności, Aniela Zagórska 1930
  Jądro ciemności, Barbara Kocówna 2000 
  Jądro ciemności, Ireneusz Socha 2006
  Jądro ciemności, Patrycja Jabłońska 2008
  Jądro ciemności, Jędrzej Polak 2009
  Jądro ciemności, Magda Heydel 2011 
  Serce ciemności, spolszczenie: Jacek Dukaj 2017

4.  PRZEBIEG ZAJĘĆ

                                                                          CZĘŚĆ WARSZTATOWA 
 
1. Praca w grupach (15 minut) 
 Każda z grup ma teraz przed sobą wszystkie analizowane wersje  
przekładu  (nie trzeba korzystać z wszystkich siedmiu, ale na pewno dobrze  
byłoby włączyć  Zagórską i Dukaja jako skrajne punkty skali). Warto zauważyć, 
że nie uwzględniamy oryginału Conrada, praca obejmuje jedynie przekłady. Ten 
fragment lekcji może się powieść tylko, jeśli uczniowie otrzymają wskazówki 
dotyczące kryteriów porównywania tekstów. Kwestia tzw. wierności oryginałowi  
nie jest tu istotna. 

a) Kto mówi w tym fragmencie? Jak możemy sobie wyobrazić narratora?  
 W  jakim jest stanie ducha? Jakiego języka używa i o czym świadczy jego język? 
b) W jaki sposób w każdym przekładzie zostają oddane emocje? Czy mamy  
 do czynienia z „żywymi ludźmi”? 
c) Czy czujemy się wciągnięci w tę scenę, czy też tekst „szeleści papierem”? 
d) Czy ta scena nadawałaby się do filmu? Który przekład najefektowniej  
 ją rozgrywa?
e) Czy któraś wersja sprawia wrażenie przestarzałej, napisanej archaicznym  
 językiem? Czy któraś z nich jest zaskakująco nowoczesna? Nie pasuje  
 do wyobrażenia Conrada? 
f ) Czy da się znaleźć miejsca, w których znaczenie bądź wydźwięk słów i scen  
 są odmienne w różnych wersjach? Jak te różnice znajdować? Na czym  
 one polegają? 
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                                                                          podsumowanie 
 
 Krótkie zebranie obserwacji przez nauczyciela, najlepiej w formie mapy 
myśli lub punktów na tablicy. Powinny się w nim znaleźć odpowiedzi na pytania 
pomocnicze, które służyły do ustalenia kryteriów analizy, ilustrowane obserwacjami 
uczniów. Celem tego ćwiczenia jest dokonanie swoistego „rozwarstwienia” utworu, 
który wydawał się dotąd jednolity i zamknięty. Idealnym punktem dojścia na  
tym etapie lekcji jest poczucie, że przekład mnoży dzieło, że może je różnorako  
interpretować, że nie mamy jednego Conrada/Marlowa, lecz różnych, mówiących  
różnymi głosami i różnie przeżywających czy opisujących rzeczywistość.  
Pytanie kończące tę część lekcji i prowadzące do kolejnej brzmi: No dobrze,  
a gdzie oryginał?

                                                               
 
2. Wymiana odkryć i obserwacji (10 minut)
 Każda grupa prezentuje jedno szczególnie interesujące miejsce. Nauczyciel 
moderuje dyskusję tak, by każda grupka miała szansę się wypowiedzieć, i dba  
o to, by każda przedstawiła inny fragment tekstu albo zilustrowała inne zagadnienie.  
Warsztatowa część lekcji wymaga sporej aktywności nauczyciela, który musi stale 
monitorować pracę grup uczniów, upewniając się, że wszyscy zrozumieli zadanie  
i że dokonywane przez nich porównanie tekstów prowadzi do sensownych  
wniosków. Warto nakierowywać uwagę młodych czytelników na aspekty narracji,  
emocjonalne nacechowanie słów, ogólny ton tekstu przekładu. W wypadku  
Jądra ciemności mamy do czynienia z wyrazistym głosem narratora,  
który opowiadając swoje kongijskie przeżycia, ponownie się w nich zagłębia,  
biorąc nas ze sobą. Mowa o traumie i o doświadczeniu granicznym, dlatego wiele  
z tego, co najważniejsze, rozgrywa się na poziomie poetyki, niektóre przekłady  
są pod tym względem nieco zbyt uspokojone. Kontrastuje z nimi spolszczenie  
Jacka Dukaja, który próbuje stworzyć wrażenie tu i teraz, swoistej rzeczywistości 
wirtualnej. 
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                                                                 II
         KONTYNUACJA POPRZEDNICH ZAJĘĆ 

 
1. (15 minut) Uczniowie dostają oryginał omawianego fragmentu i ich zadaniem 
jest dokonanie porównania oryginału i przekładów – wystarczy na przykładzie 
kilku zdań czy fraz. Uczniowie zwykle doskonale wiedzą, na czym powinni się teraz 
skoncentrować. 
 Tak jak poprzednio, kluczowa jest rola nauczyciela, który pomaga 
zrozumieć, na czym polega zwielokrotnienie tekstu w przekładzie. Pytania pomocnicze 
do tej części analizy:

a) Czy jest miejsce (zdanie, fragment), w którym można zaobserwować dużo   
 odmiennych wersji? 
b) Na czym polegają różnice? Czego dotyczą? Czy jest tak, że po polsku   
 trzeba  powiedzieć więcej, wyjaśniać, dodawać? Czy wręcz przeciwnie?  
c) Która z wersji wydaje się najbliższa oryginałowi i dlaczego? Jak tę bliskość   
 zmierzyć? Kto o niej decyduje? 
d) Która z wersji wydaje się najciekawsza po polsku? Najlepiej „siedzi  
 w języku” i mamy poczucie, że czytamy dobrą literaturę polską? 
e) Czy porównanie z oryginałem pomaga ocenić jakość przekładu? Czy   
 koniecznie tę stereotypową i mityczną „wierność” należy traktować jako   
 ostateczne kryterium oceny? 

                                                                          Próba przekładu 
 
1. Nauczyciel krótko (3–5 minut) wprowadza do tej części lekcji, zwracając uwagę 
na związek między krytyką przekładu (oceną innych) a twórczością przekładową  
(czy ja potrafię). Podkreśla zarazem, że wielość wersji wskazuje na to, iż oryginał daje 
szerokie pole do interpretacji, każdy tłumacz rozumie tekst trochę inaczej, bo pracuje 
w innym miejscu i czasie, jest kimś innym i inaczej interpretuje – co jest przecież 
prawdziwą tezą w odniesieniu do każdego działania interpretacyjnego. Tym samym 
nauczyciel zachęca uczniów do spróbowania własnych sił w przekładzie Conrada. 

2. W dostępnym na lekcji czasie (min. 20 minut) da się przetłumaczyć tylko 
króciutki fragment tekstu. Można posłużyć się jednym fragmentem albo wybrać kilka 
różnych, najlepiej składających się na jedną scenę – wówczas wszyscy dostają urywek 
o długości 1 strony, a każda grupka (lub pojedyncze osoby) pracuje nad fragmentem 
sceny. Duże znaczenie ma jej wyrazistość i ekspresyjność. Proponuję np. wizytę 
Marlowa w siedzibie kompanii w Brukseli z początku powieści, scenę w pierwszej 
stacji, kiedy Marlow natyka się na umierających, a zaraz potem na księgowego, czy też 
wizytę u narzeczonej Kurtza w finale powieści. 

 W tej części lekcji ważny jest nie produkt końcowy, ale proces dochodzenia  
do niego, a więc samodzielne zmaganie się z żywiołem przekładu. Potrzebna jest  
stała opieka nauczyciela nad pracą. Oczywiście niezbędna jest kompetencja  
językowa, więc być może warto zaprosić do udziału w tej części lekcji anglistę. 
Niezbędne są też słowniki angielsko-polskie i angielsko-angielskie. 
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Proponuję kilka pytań pomocniczych, które można zadać uczniom w trakcie pracy: 

a) Co naprawdę znaczy to słowo dla ciebie? Czy definicja ze słownika oddaje to  
 znaczenie?
b) Dlaczego Conrad/Marlow wybiera takie właśnie sformułowanie? Jakie   
 znaczenie chce przekazać?
c) Czy tak mówimy po polsku? Gdyby zamknąć słownik i oczy, jak można by to  
 powiedzieć? Jak by to powiedział twój ojciec? A twój przyjaciel?
d) Jak sobie to wyobrażasz? Jak ta scena wygląda? Co widać, a czego trzeba się  
 domyślać?

Pytań może być bardzo wiele, wynikają one z konkretnych sytuacji interpretacyjnych.

3. Krótkie podsumowanie: w trakcie prac przekładowych nauczyciel musi krążyć 
po sali i zbierać na gorąco refleksje młodych tłumaczy (zachęcać do ich wyrażania).  
W podsumowaniu warto je zebrać nie tyle w jakimś obiektywnym porządku, ile 
raczej w formie, jaka wynika z pracy uczniów. Ważne jest, żeby mieli oni przekonanie,  
że w dziedzinie, której próbują, nie ma gotowych recept i jasnych odpowiedzi,  
a wszystko rozgrywa się w przestrzeni interpretacji, której granicę wyznacza spójna  
i przekonująca konstrukcja świata w tekście przekładu. 

 W idealnej sytuacji prosimy uczniów o odczytanie przekładu swoich 
fragmentów. Nie zawsze się to udaje, bo uczniowie, wciągnięci w pracę, niechętnie 
ją kończą przed uzyskaniem zamierzonego efektu. Praca nad tekstem ma w tym 
wypadku większą wartość niż pochwalenie się rezultatem. Dlatego warto zadbać o to, 
by uczniowskie przekłady mogły zostać docenione poza klasą. 

5.  Dodatkowe: praca domowa/wspólny projekt

                                                                          
	 Zaproponowane	 zajęcia	 sprawiają	 wrażenie	 nieco	 niekonkluzywnych,	
ale	 taki	 jest	 charakter	 ćwiczenia	 przekładowego,	 zwłaszcza	 ograniczonego	 
w	czasie.	Jeśli	uczniowie	wciągną	się	w	to	ćwiczenie,	warto	zaproponować	im	
stworzenie	własnej	antologii	przekładów	Jądra ciemności	(albo	innego	utworu).	
Powieść	Conrada	 jest	 już	w	wolnym	 dostępie,	więc	możliwe	 jest	 stworzenie	
bloga	 lub	strony	 internetowej,	gdzie	mogłyby	się	znaleźć	wypracowane	przez	
uczniów	wersje	fragmentów	utworu.	Można	pomyśleć	o	antologii	fragmentów	
konkurencyjnych,	 a	 uczniowie	mogliby	 dodawać	 do	 nich	 krótkie	 komentarze	
autorskie,	 zbierające	 refleksje	 nad	 własnymi	 wyborami	 (swoiste	 odpowiedzi	
na	pytania,	które	pojawiają	się	w	trakcie	zajęć).	Taka	publikacja	mogłaby	zostać	
udostępniona	na	oficjalnej	 stronie	 szkoły	 i/lub	organizatorów	akcji	 „Tłumacze	 
w	szkołach”.	
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